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Geachte mevrouw Thieme, 

Wij ontvingen op 28 juni 2013 het advies van de WMO-raad op het concept WMO-verantwoordingsverslag 
2012. Wij danken u er hartelijk voor. Met deze brief ontvangt u onze reactie. Wij zullen uw opmerkingen 
puntsgewijs behandelen. 

Communicatie over WMO 
In de communicatie over woerdenwijzer.nl zullen wij, net als tijdens de campagne Zorg voor Elkaar, de 
burgers van de gemeente Woerden blijven betrekken. Startschot vormde de opening van woerdenwijzer.nl 
op het Kerkplein op 6 juli jl. We zullen aandacht houden voor burgers die (nog) niet via de computer hun 
hulpvraag kenbaar kunnen maken. 

Opzet verantwoordingsverslag 
U geeft aan dat het verantwoordingsverslag minder beschrijvend van aard is. Dit klopt inderdaad en komt 
ook door het format van het WMO-beleidskader 2012-2015. De tekst bij de categorieën 

• Maatschappelijke effecten 
• Doelen 
• Meten is weten 

per prestatieveld uit het WMO-beleidskader 2012-2015 bepaalt op welke manier de verantwoording 
verwoord is. De teksten bij deze categorieën geven meer of minder aanleiding tot een uitgebreide en/ of 
beoordelende beschrijving. 

Wijkplatforms 
U geeft terecht aan dat de inzet van de wijkplatforms weinig zichtbaar is in het WMO-
verantwoordingsverslag. Dit neemt niet weg dat deze platforms, evenals allerhande grote en kleinere 
burgerinitiatieven van groot belang zijn voor de Woerdense samenleving. De inzet van de wijkplatforms 
komt nader tot uiting in de concept beleidsbrief over Leefbaarheid, waarover u onlangs uw advies gegeven 
heeft. 
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De Kanteling 
De Kanteling beoogt burgers meer en meer hun eigen kracht en eigen netwerk te laten benutten bij hun 
hulpvragen. Wij merken in contacten met maatschappelijke organisaties en burgers dat hier meer begrip 
voor en vanzelfsprekendheid bij ontstaat. 

Neemt niet weg dat een cultuuromslag jaren de tijd nodig heeft om te beklijven. 

Reserve WMO 
Door de raad is bepaald dat de reserve van de WMO t.z.t. aangewend wordt voor WMO-doeleinden. Het is 
een reserve die wij denkelijk gaan benutten na de invoering van de transities. 
WMO-verantwoordingsverslag 2012 
Gelet op bovenstaande hebben wij besloten om het concept WMO-verantwoordingsverslag 2012 tekstueel 
niet aan te passen. Uw advies voegen wij in in het WMO-verantwoordingsverslag. Op basis van 
opmerkingen uit de vergadering van het college van BenW zijn enkele aanpassingen in het 
verantwoordingsverslag gedaan (vooral meer concretiseringen). We hebben besloten om een 
Raadsinformatiebrief te doen uitgaan over het verantwoordingsverslag. Een kopie van deze 
raadsinformatiebrief en de definitieve versie van het WMO-verantwoordingsverslag voegen wij bij deze brief. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anniek van der Ploeg, beleidsadviseur WMO. Zij is 
bereikbaar onder telefoonnummer 06-35113533. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Woerden, 

/ 

Éioed makers CMC / dr. 
secretari 

Bijlagen: 
• raadsinformatiebrief over het WMO-verantwoordingsverslag 2012 (13R.00209) 
• verantwoordingsverslag WMO 2012 gemeente Woerden (13i.02627) 


